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Hoofdstuk 1 - Jasper maakt zich zorgen

‘Da’s ook wat!’, zei Jasper hardop.
Hij liep samen met zijn moeder naar huis.
Ze waren net bij de supermarkt geweest.
Alles van het boodschappenlijstje hadden ze 
gekocht.
Nou ja, niet echt alles!
Toen ze bij het vak van de koekjes aankwamen, 
was daar een lege plank.

‘Hé’, zei mama. ‘Dat is raar’
‘Wat is raar?’, vroeg Jasper.
‘Zie jij de stroopwafels?’
Jasper keek opzij naar links 
en rechts ... geen 
stroopwafels.
Daarna keek hij omhoog en 
omlaag.
Maar ook nu zag hij zelfs 
geen klein stroopwafeltje.
‘Dat is raar’, vond hij ook.

Op de plaats waar de 
stroopwafels hoorden te liggen, lag een briefje.
“Vandaag geen stroopwafels” stond daarop.
Maar dat zagen Jasper en zijn moeder niet.
Mama liep naar een mevrouw van de winkel.
Die schudde haar hoofd.
Nee! De stroopwafels waren op.
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‘Wanneer zijn ze er weer?’, vroeg mama.
De winkelmevrouw haalde haar schouders op: 
‘Geen idee!’
‘Wat moet ik dan trakteren met mijn verjaardag?’, 
vroeg Jasper verdrietig.
Al weken geleden had hij besloten stroopwafels te 
trakteren.
Ja, hij werd tenslotte wel zeven jaar.
En dat moest gevierd worden!
Maar nu er geen stroopwafels waren, hoe moest 
dat dan verder?
‘Kom op, Jasper’, troostte mama hem. ‘Volgende 
keer zijn ze er weer’
‘Echt waar?’
‘Vast wel’ zei mama.
Maar toen Jasper naar mama keek, zag hij toch 
wat twijfel.

Toen Jasper ‘s-avonds in zijn bed lag, kon hij niet 
slapen.
Steeds weer dacht hij aan zijn traktatie.
Grote goudbruine heerlijke stroopwafels om van 
te smikkelen.
Maar waar vond hij die lekkere wafels?
Jasper dacht, en dacht en dacht, maar hij wist het 
niet.
Het was al helemaal donker buiten, toen hij 
eindelijk in slaap viel.


